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Sanok, dnia10.07.2018 r. 

 
OGŁOSZENIE O AUKCJI 

 

na najem pomieszczenia pod działalność usługową np. punkt doboru                  
i sprzedaży aparatów słuchowych o powierzchni 12,74 m² zlokalizowany      
w budynku Przychodni Specjalistycznej położonej w Sanoku przy ulicy 
Lipińskiego 10 

 

Podstawą prawna niniejszego postępowania stanowią: 

1 .Uchwała nr XV/168/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 października 2011 r.                      

w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku oraz oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie 

lub użyczenie. 

2. Zgoda Zarządu Powiatu Sanockiego  ( Uchwała Nr 144/2018)  z dnia 27 czerwca 2018r.            

W sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku  części nieruchomości. 

I. Aukcja jest organizowana przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                    

ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok KRS nr: 0000059726 w Sądzie Rejonowym    w Rzeszowie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   NIP:687-16-40-438,REGON:370 444 

345, zwany w dalszej części „Organizatorem”. 

II. Aukcja ma na celu zawarcie umowy najmu pomieszczenia pod działalność usługową jako 

np. punkt doboru i sprzedaży aparatów słuchowych  na okres 3 lat od dnia  podpisania umowy. 

III. Przedmiotem aukcji jest najem powierzchni 12,74 m² zlokalizowanej w budynku Przychodni 

Specjalistycznej położonej w Sanoku przy ulicy Lipińskiego 10  z przeznaczeniem na 

działalność usługową np. jako punkt doboru i sprzedaży aparatów słuchowych. 
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IV. Warunki aukcji. 

Wynajmujący  wymaga   przed  przystąpieniem do aukcji wniesienia wadium w kwocie   500 zł  

(słownie: pięćset złotych).  Wadium w  pieniądzu  należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy SPZOZ w Sanoku: 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 8642 0002 2001 0060 1685 0004 

Wadium może być także wpłacone do kasy w SP ZOZ w Sanoku ( obok Rejestracji do 

Poradni Specjalistycznych ul.800 - lecia 26 )                                                                                                          

Osoba   przystępująca   do   aukcji   obowiązana   jest   okazać   dowód   wpłaty   wadium 

organizatorowi. 

Wadium  wniesione  przez  uczestnika  aukcji,  który  aukcję  wygrał,  zalicza się na poczet 

pierwszego czynszu. 

Pozostałym  uczestnikom  aukcji  wadium  zostanie  zwrócone  w  ciągu  5  dni  od  dnia 

zakończenia aukcji. 

W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który aukcje wygrał, wniesienie 

wadium przepada na rzecz SPZOZ w Sanoku. 

2. Cena wywoławcza*: 31,85 zł netto miesięcznie za najem 1 m² powierzchni 

pomieszczenia. 

*Cena wywoławcza obejmuje; czynsz najmu za 1 m² oraz opłaty za media za okres 1 miesiąca 

3. Ustala się minimalną wysokość postępowania na 5,00 zł. 

4. Aukcja prowadzona jest przez Komisję powołaną przez Dyrektora SPZOZ w Sanoku. 

5. Z przebiegu aukcji sporządzony jest protokół. 

6.Uczestnicy, osoby występujące w imieniu oferenta powinni posiadać-okazać 

Przewodniczącemu Komisji: 

a) dokumenty potwierdzające tożsamość, w szczególności dowód osobisty lub paszport, 

przedstawiając aktualny wypis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości 

osób reprezentujących podmiot, 

b) dokument wpłaty wadium, 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
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e) nie posiadają na dzień otwarcia aukcji zaległości płatniczych z tytułu wymaganych 

zobowiązań w SP ZOZ Sanok, 

7. Uczestnik aukcji /osoba reprezentacyjna uczestnika aukcji/ potwierdza swoją obecność 

poprzez złożenie podpisu na liście stanowiącej załącznik do protokołu aukcji. 

8. Aukcja jest jawna. Prowadzący aukcję może nakazać opuszczenie sali osobom 

zakłócającym przebieg aukcji. 

9. Prowadzący aukcje ogłasza rozpoczęcie aukcji poprzez odczytanie ceny wywoławczej. 

10. Przybicie poprzedzane jest podaniem wylicytowanej ceny oraz słowami - „po raz pierwszy, 

po raz drugi, po raz trzeci”- po czym następuje przybicie. 

11. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać gdy inny uczestnik aukcji złożył przed 

udzieleniem przybicia ofertę korzystniejszą. 

12.  Zawarcie umowy – niezwłocznie po zakończeniu aukcji. 

II.Osoby upoważnione do udzielania informacji. 

Zbigniew Patryn – w sprawach merytorycznych tel/fax 134656295   w godz.   8-14, 

SPZOZ  w Sanoku, ul. 800-lecia 26, Budynek Administracji, pok. Nr 15. 

Edyta Dżułyk – w sprawach formalnych tel. 0134656100 w godz. 8-14, SPZOZ                   

w Sanoku, ul. 800-lecia 26, Budynek Administracji, Sekretariat. 

I. Miejsce i termin aukcji. 

Aukcja odbędzie się w siedzibie Organizatora w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26, Budynek Szpitala- Sala Edukacyjna 

SOR  w terminie: 23.07.2018 r. o godz. 10:00 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, zgodnie z art. 70¹ § 3 Kodeksu Cywilnego 

zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia   a także warunków aukcji oraz możliwość 

odwołania aukcji lub unieważnienia  aukcji bez podania przyczyn do czasu rozpoczęcia aukcji. 

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.zozsanok.pl oraz na 

tablicach ogłoszeń SPZOZ w Sanoku. 

 

                                                                                      ............................................................... 

                                                                                                Dyrektor  SPZOZ  w Sanoku 
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SPZOZ/SAN/DO/...../2018 
     Umowa Najmu 
 
zawarta w Sanoku w dniu.......2018r. pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 
ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok 
KRS nr: 0000059726 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP: 687-16-40-438, REGON: 370 444 345 
Reprezentowanym przez: 
 Dyrektor- Henryk Przybycień  
zwanym w dalszej części umowy '' Wynajmującym'' 
a 
........................................................(nazwa firmy) 
.......................................................  (adres firmy) 
NIP/REGON/KRS 
Reprezentowanym przez: 
 .............................................. 
zwanym w dalszej części umowy '' Najemcą'' 
  
     o następującej treści: 
       
      §1 

Niniejsza umowa została zawarta w związku z wyborem oferty Najemcy  przeprowadzonej         
w trybie art. 70 ¹- 70 5 kodeksu cywilnego.       

      §2 

1. Przedmiotem umowy jest najem na okres 3 lat powierzchni 12,74m² zlokalizowanej                           
w budynku Przychodni Specjalistycznej położonej w Sanoku przy ulicy Lipińskiego 10,  pod 
działalność usługową np. jako punkt doboru i sprzedaży aparatów słuchowych. 
2. Wynajmujący oświadcza, że włada przedmiotem najmu na podstawie nieodpłatnego 
użytkowania od Powiatu Sanockiego. 
3.Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu nie jest obciążony prawami na rzecz osób 
trzecich. 
      §3 
1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot umowy na prowadzenie działalności gospodarczej 
niekonkurencyjnej wobec Wynajmującego polegającego na prowadzeniu działalności 
usługowej - …................................................................. 
2. Wynajmujący upoważnia Najemcę do korzystania z terenu, którego jest posiadaczem w 
ramach przechodu i przejazdu oraz parkowania pojazdów dla celów niezbędnych. 
3. Wynajmujący zobowiązuje się: 
a) zapewnić upoważnionym pracownikom Najemcy dostęp do przedmiotu najmu, 



 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 

tel. +48 13 46 56 100 fax +48 13 46 56 200  www.zozsanok.pl 

Rachunek bankowy PBS o/Sanok nr 85864200022001006016850003 

NIP 687-16-40-438; REGON 370444345, KRS 0000059726 

Sekretariat /e-mail: edzulyk@zozsanok.pl 

 

 

 

Strona 5 

 

b) udzielać Najemcy wszelkich niezbędnych informacji, koniecznych do wykonywania umowy  
w zakresie obciążającym Wynajmującego i współpracować z Najemcą przy realizacji umowy. 
2. Wydanie Najemcy przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia, 
który stanowi integralną część umowy. 
      §4 

1. Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania przedmiotu najmu zgodnie                                    
z przeznaczaniem tj. prowadzenie przez okres najmu działalności usługowej jako 
…................................................ 
2. Najemca zobowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w dobrym stanie technicznym oraz 
zabezpieczać przed zniszczeniem. 
3. Najemca będzie utrzymywał porządek w przedmiocie najmu i terenie okalającym, 
przestrzegał obowiązujących u Wynajmującego przepisów BHP, PPOŻ, zasad ochrony mienia 
oraz reguł dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
4. Najemca zobowiązany jest na koniec okresu najmu lub z chwilą wcześniejszego 
rozwiązywania umowy, w ostatnim dniu obowiązywania umowy, do zwrotu Wynajmującemu 
przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia będącego 
następstwem prawidłowego używania, posprzątanego, bez swoich rzeczy, chyba że 
Wynajmujący sprzeciwi się ich usunięciu zgodnie z art. 671 § 2 KC. W dniu zwrotu zostanie 
sporządzony protokół odbioru podpisany przez obie strony (lub jednostronnie przez 
Wynajmującego), gdy brak będzie współdziałania Najemcy. Najemca przyznaje niniejszym 
Wynajmującemu prawo usunięcia wniesionych i pozostawionych  
w przedmiocie najmu rzeczy i towarów, po wygaśnięciu, ustaniu lub odstąpieniu od niniejszej 
umowy  i składowanie  ich na koszt Najemcy w dowolnie obranym miejscu przez 
Wynajmującego. 
5. Niezależnie od zapisów powyższych Wynajmujący ma prawo naliczania kar umownych  
w wysokości 10% kwoty ostatniego naliczonego miesięcznego czynszu zgodnie z umową za 
każdy dzień opóźnienia zwrotu pomieszczenia w stanie określonym w ust. 4 zd. 1 niniejszego 
paragrafu. 
      §5 

1.Strony zawierają niniejszą umowę na okres 3 lat licząc od daty jej zawarcia tj. od 
dnia ...........do dnia ........... 
2. Każda ze stron może z ważnych przyczyn wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec trzeciego miesiąca. 
      §6 

1.Najemca płacić będzie, Wynajmującemu wylicytowany czynsz najmu w wysokości: 
za 1m²  powierzchni (pomieszczenia) wynoszącego 12,74m²  .......... zł netto miesięcznie,  
tj. za całą powierzchnię ............. zł netto  + 23% VAT miesięcznie 
2. Czynsz najmu jest płatny z góry w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 
Wydzierżawiającego faktury VAT. 
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3. Czynsz najmu jest naliczany miesięcznie począwszy od dnia wydania przez strony umowy 
protokołu przekazania-przyjęcia przedmiotu najmu. Najemca zobowiązany jest do regulowania 
czynszu na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. 
4. Kwota czynszu podlegać będzie raz w roku rewaloryzacji wg wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedniego roku, co nie 
wymaga zmiany niniejszej umowy. Różnica pomiędzy kwotą określoną  w ust. 1  a 
zwaloryzowaną wartością czynszu zostanie zapłacona za rok z góry w okresie 14 dni od dnia 
wystawienia faktury VAT. 
5. Regulowanie zobowiązań z tytułu czynszu będzie mogło następować w drodze kompensaty 
wzajemnych wierzytelności. 
6. Czynsz najmu obejmuje koszty zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, 
wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, amortyzację, obsługę kotłowni, koszty 
zarządu. 
7. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w ust. 2,4 Wynajmujący 
naliczy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki w płatności. 
 
      §7 
Najemca ponosi wszelką odpowiedzialności przed organami kontroli  m. in. SANEPID, PIP,  
za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności. 
 
      §8 

1. Najemca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania na okres trwania umowy ubezpieczenia  
od odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobach i mieniu, które wiążą się z ryzykiem 
związanym z prowadzoną przez niego działalnością; treść polisy Najemca przedstawi 
Wynajmującemu celem akceptacji. 
2. Najemca ma obowiązek ubezpieczenia przeciwko innym zagrożeniom na stosowną sumę 
wniesionego przez siebie majątku. Koszty zawarcia i opłacania składek obciążają Najemcę. 
Jest on zobowiązany okazać na żądanie Wynajmującego dowody opłacania bieżących składek 
z tytułu tych umów. 
      §9 

1. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie ma prawa oddania przedmiotu najmu 
osobie trzeciej do bezpłatnego używania. 
2. Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu po zakończeniu najmu przedmiotu 
umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 
      §10 

1. Umowa zostaje rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku: 
a) zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu przez 2 okresy płatności (dwa miesiące)                  
i nieuregulowania czynszu mimo wyznaczonego dalszego 14-dniowego terminu zapłaty              
w doręczonym Najemcy pisemnym wezwaniu do zapłaty. 
b) z innych ważnych przyczyn. 
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2.Wynajmujący ma również prawo wypowiedzieć najem bez zachowania terminów 
wypowiedzenia, jeśli Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z § 4 ust. 1, bądź 
gdy Najemca prowadzi działalność konkurencją wobec Wynajmującego. 
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć najem z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, jeśli zostanie ogłoszona upadłość którejś ze stron. 
      §11 

1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu 
umowy w pierwszej kolejności wezwą do ich usunięcia wyznaczając stosowny termin, zależnie  
od zakresu stwierdzonych nieprawidłowości. 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygać będą sądy 
powszechne właściwe ze względu na siedzibę Wynajmującego. 
      §12 

Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy  pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 
      §13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
      §14 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 
 
 
 NAJMECA:        WYNAJMUJĄCY: 
 


